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مكتب املجلس
يعقد اجتماعًا برئاسة

أحمد السعدون
عقد مكتب املجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس 
مجلــس األمة أحمد الســعدون. حضــر االجتماع 
نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير، وأمني سر 
املجلس أسامة الشاهني، ومراقب املجلس د.عبدالكرمي 
الكندري، ورئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
النائب شعيب املويزري، ورئيس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس 
جلنة األولويــات النائب عبداهللا فهاد، وأمني عام 

نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير وأسامة الشاهني ود.عبدالكرمي الكندري رئيس مجلس األمة أحمد السعدون وشعيب املويزري ومهند الساير وعبداهللا فهاد وخالد ابوصليبمجلس األمة بالتكليف خالد بوصليب.

عبدالوهاب العيسى: أين وصلت خطة احلكومة
إلصالح هيكل الرواتب في الوظائف احلكومية؟

حمد العبيد جلميع الوزراء: ما أعمال مكتب التفتيش 
والتدقيق في الهيئات والوزارات وما هيكله التنظيمي؟

النائــب عبدالوهاب  وجه 
العيســى ســؤالني إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار، بشأن 
تقليــص املصروفات وهيكلة 
الرواتب، ووزير الصحة د.أحمد 
العوضي بشأن تعاقد الوزارة 
مع أطباء في مستشفى حسني 
مكي جمعة لألورام السرطانية 
ومستشــفى بدريــة األحمــد 

ملرضى الدم العام املاضي.
وجــاء ســؤاله إلــى وزير 
املاليــة كمــا يلــي: أعلنــت 
احلكومــة مــرارا وتكرارا عن 
عزمهــا تقليــص مصروفاتها 
بشكل عام، وقدمت في خطتها 
األخيرة التي قدمتها الى مجلس 
األمة برنامجها لهيكلة الرواتب 
للوصــول إلــى الهــدف العام 
املتمثل بتقليص بند الرواتب 
ال زيادته، لكننا نرى استمرار 
السياسة احلكومية بهذا امللف 
دون تغيير، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:

حمــد  النائــب  وجــه 
العبيد ســؤاال مشــتركا إلى 
جميــع الــوزراء فــي شــأن 
اختصاصــات ومهام مكتب 
التفتيش والتدقيق، وسؤاال 
إلى وزيرة األشــغال العامة 
الكهربــاء واملــاء  ووزيــرة 
والطاقــة املتجــددة د.أماني 
بوقماز بشأن صحة ما نقلته 
وسائل اإلعالم بعدم وجود 
عقــود صيانــة للشــوارع، 
وســؤاال إلــى وزيــر الدفاع 

بشأن التجنيد.
وجاء سؤاله املشترك الى 

جميع الوزراء كما يلي:
فــي شــأن اختصاصات 
التفتيــش والتدقيق  مكتب 
واملهــام املوكلة إليه، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- األعمــال التــي يقوم بها 
التفتيــش والتدقيق  مكتب 
في وزاراتكم وما أسند إليه 
من أعمال أخرى ذات صلة.

١ ـ هــل تعاقدمت مــع عدد من 
األطباء في مستشــفى حسني 
مكي جمعة لألورام السرطانية 
ومستشــفى بدريــة األحمــد 
ملرضى الدم في العام املاضي؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بعدد املتعاقد 
معهم، واإلجراءات التي اتبعتها 
الوزارة في التعاقد معهم مع 
تزويدي بأســماء وشــهادات 

األطباء وجنسياتهم.

اإللكترونيــة خبــرا بتاريخ 
١٢/١/٢٠٢٣ بعنوان «األشغال: 
ال توجد عقود صيانة حاليا 
للشوارع»، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما صحة اخلبر املشار إليه؟
٢- هل عقود الصيانة التي 
أبرمتهــا الــوزارة في ســنة 
٢٠٢١/٢٠٢٢ ووافقــت عليها 
وزارة املاليــة حتتاج إلى ١٢

ومستشفى بدرية األحمد؟ مع 
تزويدي بتخصصاتهم.

٦ـ  هل تتعاقد الوزارة مع مكاتب 
خارجية الســتقطاب الكوادر 
الطبية وهيئــة التمريض أم 
يكون التعاقد عن طريق اإلعالن 
عن هــذه الوظائف فقط؟ مع 
تزويدي بصورة ضوئية من 
اآللية والتعاقدات التي أجرتها 

الوزارة.
٧ ـ مــا أســباب تأخــر افتتاح 
مستشفى األورام السرطانية 
اجلديد في منطقة الصباح، وهل 

وضعت خطة تشغيلية له؟
٨ ـ كــم عــدد األجنحــة فــي 
مستشــفى بدريــة األحمــد 
جمعــة  مكــي  ومستشــفى 

الستقبال املرضى؟
٩ـ  هل يوجد نقص في األدوية 
اخلاصة مبرضى الســرطان، 
وهــل وضعت خطــة لتفادي 
أي تأخيــر؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

باخلطة.

باخلدمــة  التحقــوا  ممــن 
الوطنيــة العســكرية منــذ 

صدور القانون؟
٣- هل عدل تاريخ االلتحاق 
بالدعوة (٥٠) مــن املكلفني 
ألداء اخلدمــة العاملــة إلــى 
تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ بدال 
من تاريــخ ١٤ يناير ٢٠٢٣؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فما األســباب التي أدت إلى 

هذا التعديل؟
٤- هــل توجــد حتويــالت 
للنيابــة العامة ملــن تخلف 
عن التســجيل في االلتحاق 
باخلدمة الوطنية العسكرية؟ 
وكــم عــدد املتخلفــني عــن 
االلتحاق باخلدمة الوطنية؟
٥- هل يوجد مســتثنون من 
اخلدمة الوطنية العسكرية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بالعــدد اإلجمالــي 
واألسباب وشروط االستثناء، 

وكذلك إجمالي عدد املعفني.

٢ـ  هــل أنهــي عقــد عــدد من 
الدكاترة ممــن كانوا يعملون 
في مستشــفى بدرية األحمد 
ملرضى الدم بعد مضي أقل من 
سنة من توقيع عقودهم؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويدي بأســباب القرار، مع 
إرفــاق صــورة ضوئيــة من 
العقــود والشــهادات لهــؤالء 

األطباء وتخصصاتهم.
٣ـ  كم عدد األطباء املتخصصني 
في قســم العالج اإلشعاعي؟ 
بشــهاداتهم  تزويــدي  مــع 
وتخصصاتهــم وأيضا فترة 
التعاقد معهم وعــدد األطباء 

الكويتيني منهم.
األطبــاء  عــدد  كــم  ـ   ٤
واالستشاريني في قسم األورام، 
ومتى تعاقــدمت مع أطباء في 
هــذا القســم؟ مــع تزويــدي 

بتخصصاتهم وشهاداتهم.
٥ـ  كم عدد األطباء واالستشاريني 
الكويتني وغير الكويتيني في 
مستشــفى حسني مكي جمعة 

شــهرا حتى تنتهــي الدورة 
املستندية؟ يرجى توضيح 
ما صحة هذه املدة للشروع 

في تنفيذ العقد؟
٣- هل قامت الوزارة بدورها 
مــن حيــث حتديــد وحصر 
الطرق والشوارع التي حتتاج 

إلى صيانة ومعاجلتها؟
٤- هــل أجــرت الوزارة 
صيانــة للطرق والشــوارع 
املتهالكــة وبخاصــة الطرق 
الرئيسة واخلطوط السريعة؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بالعقود ذات 

الصلة.
سؤال إلى وزير الدفاع

الوطنية  بشــأن اخلدمة 
العسكرية «التجنيد»، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- كــم بلــغ عــدد املتقدمني 
للخدمة الوطنية العسكرية 

منذ صدور القانون؟
٢- كم بلغ أعــداد املجندين 

سأل عن تعاقد «الصحة» مع عدد من األطباء في مستشفيي حسني مكي جمعة وبدرية األحمد

سأل إن قامت «األشغال» بدورها من حيث حتديد وحصر الطرق والشوارع التي حتتاج إلى صيانة ومعاجلتها

عبدالوهاب العيسى

حمد العبيد

١ ـ قــدر ارتفاع بنــد الرواتب 
ومــا يعادلهــا ١٣٪ حســب 
امليزانيــة التقديريــة املعلنة 
لــوزارة املالية، فمــا مبررات 

هذا االرتفاع؟
٢ ـ ما القيمــة املطلقة لتكلفة 
املعينني اجلدد وتكلفة الزيادة 
في رواتب املوظفني احلاليني؟
٣ ـ أيــن وصلت احلكومة في 
خطتهــا الرامية إلــى إصالح 
هيكل الرواتــب في الوظائف 
احلكوميــة؟ يرجــى تزويدي 
باخلطوات الرسمية حتى اآلن.
وجاء في سؤاله إلى وزير 

الصحة ما يلي:
وقوفا علــى ضمان تقدمي 
الرعايــة الصحية في املرافق 
الصحيــة كافــة، ولضمــان 
جنــاح اإلدارة الطبية للدولة 
وتقــدمي الرعاية الطبية على 
أكمــل وجه، نظرا ملــا يعانيه 
مرضى السرطان وأمراض الدم 
من صعوبــات، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:

٢- صورة ضوئية عن الهيكل 
التنظيمي ملكتــب التفتيش 

والتدقيق.
٣- صــورة عــن التقاريــر 
واملذكرات التي أعدتها املكاتب.
٤- هل فتــش املكتب ودقق 
على العقود الفنية والهندسية 
املبرمة مع اجلهات املختصة؟
٥- هــل قــدم املكتــب أي 
اقتراحات وحلول لتصحيح 
التي  األخطــاء واملخالفــات 
حررتها؟ وهل وجهت اجلهة 
املعنية إلى سبل معاجلتها؟
٦- املخالفــات واألخطــاء 
التي حصرها املكتب لســنة 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
٧- هل يصدر املكتب تقارير 
دوريــة؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب، فهل تعرضها على 
الوزير أو املسؤول املختص؟

وجاء في سؤاله إلى وزيرة 
األشغال ما يلي:

أوردت بعــض الصحف 

فارس العتيبي يسأل عن اتفاقية التعاون 
بني القطاع النفطي ومركز التميز باجلامعة

فالح الهاجري: ما مدة الترقية
لرتبة عميد في احلرس الوطني؟

فــارس  النائــب  وجــه 
العتيبي ســؤاال إلى وزير 
التعليم  التربيــة ووزيــر 
العلمي  العالــي والبحــث 
د.حمــد العدواني، قال في 
مقدمته: قــام مركز التميز 
التابع لكلية العلوم اإلدارية 
الكويــت بعمــل  بجامعــة 
االختبــارات اخلاصــة في 
االعالنات األخيرة لشركات 
القطــاع النفطي، وقد ورد 
الينا وجود اسئلة تخرج عن 
االختصاص املطلوب وكذلك 

اسئلة فيها صعوبة مما تسبب في رسوب 
عدد كبير من املتقدمني حديثي التخرج.

وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ أرجو تزويدي باتفاقية 
التعاون بني القطاع النفطي 
ومركز التميز التابع لكلية 
العلــوم اإلداريــة بجامعة 

الكويت.
٢ـ  ما الصفة الرسمية لهذا 

املركز ومهامه؟
ـ هــل متــت مراجعــة   ٣
االختبارات للتأكد من مدى 
مالءمتها املستوى التعليمي 

للمتقدمني؟ 
٤ـ  ما الفرق اخلاصة بإعداد 
والوصــف  االختبــارات 

االكادميي وجهة عملها؟
٥ ـ هل حدد املركــز جهة لتلقي التظلمات 
من املتقدمني، وهل مت النظر في التظلمات؟

وجــه النائــب د.فــالح 
إلــى  ســؤاال  الهاجــري 
مجلــس  رئيــس  نائــب 
الدولــة  الــوزراء ووزيــر 
لشــؤون مجلس الوزراء، 
بشــأن  الشــيتان  بــراك 
املــدة القانونيــة املطلوب 
استكمالها للترقية إلى رتبة 
عميد في احلرس الوطني، 
ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ـ  ما املدة القانونية املطلوب 
استكمالها للترقية إلى رتبة عميد في احلرس 

الوطني، وما الشروط الواجب توافرها؟
٢ ـ ما أسباب عدم مساواة ضباط احلرس 
الوطني بزمالئهم من ضباط وزارتي الدفاع 

والداخلية باملدد املستحقة 
الترقية  للترقية وشروط 
فيهما خصوصا أن جميع 
اجلهات العســكرية تنظم 
قواعد ترقياتهم من اللجنة 

الرباعية؟
الضبــاط  عــدد  كــم  ـ   ٣
املستحقني للترقية لرتبة 
عميد، وعــدد الذين ترقوا 
إلى رتبة عميد، وأســباب 

عدم ترقية املستحقني؟
٤ ـ املســميات واملناصــب 
الوظيفية التي يتم تسكني 
الضباط عليها، وهل يوجد مسمى معادل 
للمنصب، وهل هذا املسمى مطابق للقرارات 
املنظمة للمسميات في املؤسسات العسكرية 

واحلكومية؟

فارس العتيبي

د.فالح الهاجري

شعيب شعبان: ما سبب تخصيص نسبة الـ ٥٪ من أرباح «التعاونيات» 
لدعم احملافظات وما األوجه والقنوات واملشاريع التي تصرف فيها؟

النائــب شــعيب  وجــه 
شعبان ٥ أســئلة، ٤ أسئلة 
منها إلــى وزيرة الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
الدولة  املجتمعية ووزيــرة 
لشــؤون املــرأة والطفولــة 
مــي البغلــي، بشــأن أرباح 
اجلمعيات التعاونية وبشأن 
ميزانيــة وزارة الشــؤون 
ومالحظات ديوان احملاسبة 
عليهــا، ولوائــح توظيــف 
الكويتيــني وغير الكويتيني 
التعاونية  فــي اجلمعيــات 
واختصاص املجلس األعلى 

لشؤون األسرة.
ووجه ســؤاال إلى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
حجم القروض االستهالكية 
وعــدد املقترضــني. وجاءت 
األسئلة األربعة املوجهة إلى 
وزيرة الشؤون االجتماعية 

هذه املشــاريع باحملافظات، 
وكم قيمتها املالية، وما النفع 
الــذي يعــود علــى املنطقة 
وعلــى املســاهم جــراء هذا 

التخصيص؟
٢ـ  أوجه الصرف لكل مشروع 
وقيمته املالية وتاريخ إجنازه 
وذلــك منــذ ٢٠٢٠/١/١ حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
السؤال الثاني

فيمــا يخــص ميزانيــة 
وزارة الشؤون االجتماعية 
ومالحظات ديوان احملاسبة 
إفادتــي  يرجــى  بشــأنها، 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ كم تبلغ قيمة العهد التي 
تتوافر مستنداتها األصلية 
لديكم، وكم تبلغ قيمة العهد 
التي ال تتوافر لها مستندات؟ 
مع تزويدي باملستندات الدالة 

على وجود تلك العهد.

١ ـ صــورة ضوئيــة من 
اللوائح والقرارات اخلاصة 
الكويتيني وغير  بتوظيــف 
الكويتيــني فــي اجلمعيات 
املعاييــر  التعاونيــة، ومــا 
واألســس الفنيــة واإلدارية 
والقانونية املتبعة الختيار 
أنســب وأفضل املرشــحني 

واملستحقني للوظيفة؟
٢ ـ مــا اجلهــة القانونية 
املخولة بتوظيف الكويتيني 
وغير الكويتيني في اجلمعيات 
التعاونية، وهل ينشر إعالن 
رسمي يضمن اسم الوظيفة 
وشروطها في إحدى الصحف 
اليومية، وما نوعية الوظائف 
والشــواغر املســموحة في 
اجلمعيــات التعاونية، وكم 
تبلــغ رواتب شــاغلي هذه 

الوظائف؟
٣ ـ هــل توجد قرارات أو 
لوائــح قانونية فــي وزارة 

املجلس؟
٤ـ  ما أولويات املجلس األعلى 

لشؤون األسرة؟
٥ـ  ما دور املجلس فيما يخص 
الدخــل األســري واإلنفــاق 

وأوجه الصرف؟
٦ ـ ما رؤية املجلس بشــأن 
األســري  العنــف  قضايــا 
ومشاكل التعاطي واجلرائم 

عند املراهقني؟
املقبلــة  ـ مــا املشــاريع   ٧

للمجلس؟
وجاء سؤاله إلى وزير املالية 

كما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
القــروض  حجــم  مــا  ـ   ١
وعــدد  االســتهالكية، 

املقترضني؟
القــروض  حجــم  مــا  ـ   ٢
اإلسكانية وعدد املقترضني؟
٣ـ  عدد املواطنني املقترضني 

ـ مــا مالحظــات ديــوان   ٢
امليزانيــة  احملاســبة علــى 
املقررة لديكم وأوجه الصرف 
والهدر بشأنها، وما إجراءاتكم 

لتالفي ذلك؟
السؤال الثالث

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

الشــؤون االجتماعية تلزم 
أعضــاء مجلــس اإلدارة في 
اجلمعيــات التعاونية بعدم 
تســلم نســخة من محاضر 
اجتماعات مجلس إدارتها أو 
جلانها الرئيسة والفرعية أو 
طلب أي مستندات أو بيانات 
إداريــة أو ماليــة من الهيئة 
اإلداريــة مبجلــس اإلدارة؟ 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بصورة 

ضوئية منها.
السؤال الرابع

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١ ـ مــا اختصاصات املجلس 
األعلى لشؤون األسرة؟

٢ـ  متى كان آخر موعد اجتماع 
للمجلــس األعلى لشــؤون 

األسرة؟
٣ ـ مــا آخر قرارات أصدرها 

احلاصلــني علــى أكثــر من 
قرض واحد استهالكي وآخر 

إسكاني.
٤ـ  هل يجوز حســب قانون 
بنــك الكويــت املركــزي أن 
املقتــرض قرضني  يقترض 
إســكانيني وأكثر؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بعــدد املقترضني 
الذين اقترضوا أكثر من قرض 
إسكاني وعدد القروض التي 

منحت لهم بالتفصيل.
٥ـ  هل يحق ألي مقترض أن 
يقترض قرضني استهالكيني 
في احلد املسموح به الذي ال 
يتجاوز ٢٥ ألف دينار ومبدة 
سداد ٥ ســنوات؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بعــدد املواطنــني 
الذين اقترضوا أكثر من قرض 
استهالكي وعدد القروض التي 

منحت لهم بالتفصيل.

استفسر عن حجم القروض االستهالكية وعدد املقترضني وحجم القروض اإلسكانية وعدد املستفيدين منها

شعيب شعبان

كما يلي:
السؤال األول

نــص البند ٥ املــادة ٥٥
مــن القــرار الــوزاري رقــم 
«١٦/ت» لســنة ٢٠١٦ بشأن 
تنظيم العمل التعاوني على 
تخصيص نسبة ٥٪ من أرباح 
اجلمعيــات التعاونية لدعم 
محافظات الدولة، وحيث إن 
اجلمعيات التعاونية هي من 
تقوم بإدارة أموال املساهمني، 
كما أنها كيانات ال تهدف إلى 
حتقيق الربح بقدر نهوضها 
باملبادئ التعاونية، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما سبب تخصيص نسبة 
الـــ ٥٪ من أرباح اجلمعيات 
التعاونية لدعم احملافظات، 
والقنــوات  األوجــه  ومــا 
واملشــاريع التــي تصــرف 
فيها تلك املبالــغ، وكم عدد 

عبداهللا فهاد يطلب عقد الشركة 
املتخصصة في تفتيش املسافرين

وجــه النائب عبداهللا فهاد ســؤاال إلــى وزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمة ووزير الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني عمار العجمي بشــأن اإلدارة العامة 

للطيران املدني، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  صورة ضوئية من عقد الشركة املتخصصة في تفتيش 
املسافرين في مطار الكويت.

٢ ـ من املســؤول املباشــر فــي اإلدارة العامــة للطيران 
املدني عن هذه الشركة أثناء تأديتها عملها؟ مع تزويدي 

باملستندات الدالة.
٣ ـ هل توجد شــكاوى مقدمة على الشركة من املوظفني 
واملسافرين؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي 

بصورة ضوئية من الشكاوى ونتائج التحقيق.
عبداهللا فهاد


